
MENJADOR ESCOLA ELS PINS

curs 2018/2019



COMISSIÓ MENJADOR



Objectius:

- Fer més particeps als pares i mares 

- Provar el menjar

- Veure en primera persona la realitat d’un menjador

- Descobrir les rutines del menjador

L’any passat vàrem fer 5 sessions de portes obertes, de gener a maig, i van participar 20 

persones mes o menys!!

respostes a l’enquesta que fem al finalitzar l’experiència:

• El 100% diuen que el menú estava molt bo i que el troben equilibrat.

• El 100% diuen que hi ha una molt bona organització. En general s’ha valorat positivament 

l’organització espai/temps, monitors/coordinadora i l’autonomia dels nens/es

• Aquest curs l’idea es proposar cada mes un dia diferent:
Gener: dilluns 28

Febrer :dimarts 26

Març: dimecres 27

Abrir: dijous 25

Maig : divendres 31

• Passarem tota la informació per mail.



ENQUESTA ESTIU 2018



ENQUESTA ESTIU 2018

Comentaris més rellevants (+ de 2 comentaris amb el mateix 
suggeriment/neguit)

LLEURE:
* Com es gestionen situacions de lentitud o 
d’aliments que no agraden a l'hora de 
menjar… es força? …es castiga?.
* En general tema "càstigs" a l'hora del 
menjador.
* Massa temps lliure.
* Manca d'informació amb les famílies de 
les activitats proposades.
* Més angles a l'hora de menjador.

MENÚS:
* Simplificar menús nits.
* Combinacions 1er i 2nd plat 
(massa proteïna, massa pesat...).
* Receptes més senzilles.
* Varietat fruita i verdura.
* Menys proteïna animal.
* Menús repetitius.



OBJECTIUS 2018/2019

• Continuar amb les funcions bàsiques de comissió

• Millorar l’ integració de l'anglès durant l'horari de menjador

• Estructurar millor la comunicació a les famílies en cas d'incidències al 

menjador (protocol unificata amb centre i extraescolars)

• Hi ha algunes famílies que no li queda clar com es treballa en el 

moment que el nen no vol menjar .. Es força? Es castiga? Quan? ... 

Treballarem per millorar la comunicació amb l'equip de lleure – família

• Reforçar i actualitzar informació a la WEB i al Blog del Lleure (la idea es 

fer un FAQ i que el blog sigui més dinàmic)

• Renovació de contractes amb les empreses



Planning Activitats 2018/19


